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PREPARACIÓ DE LA UNITAT | Llegeix i respon
«[…] Si deixem de costat aquest fet, si es vol
circumstancial, i ens centrem en l’escriptura dramàtica, podem també constatar l’excel·lent vitalitat que gaudeix el teatre català
en les tres darreres dècades. L’aparició
d’una nova generació de dramaturgs, a partir de mitjans dels vuitanta, ha servit no
només per a assegurar la continuïtat d’aquest teatre, sinó també per dinamitzar el
treball dels autors que pertanyen a la generació anterior, empenyent-los a incorporar a
la seva obra tècniques d’escriptura més
avançades. D’altra banda, la configuració
de l’Estat espanyol com a estat de les autonomies, i la creixent inversió pública en teatre; la creació del Teatre Nacional de
Catalunya i d’altres centres de producció
institucionals; l’augment i la diversificació i
especialització de les sales i el creixement i
la diversificació del públic, han permès gaudir a aquest teatre, fet en català, d’un pes
específic notable i d’una presència destacada, presència que no es circumscriu únicament a la seva àrea lingüística, sino que, a
través de traduccions, arriba igualment als
escenaris de la resta de l’Estat espanyol, i
d'altres països: els casos de Josep M. Benet
i Jornet i Sergi Belbel resulten, en aquest
sentit, paradigmàtics.»

1. Llegeix aquest fragment de la conferència
sobre el teatre català del dramaturg Rodolf
Sirera i respon a les preguntes següents:
• L’aparició d’una nova generació de dramaturgs a partir de mitjans dels anys
vuitanta, quines conseqüències va portar per al teatre català?
• Quines són les causes per les quals el
nostre teatre gaudeix d’una presència
notable a la resta de l’Estat espanyol?
• Quins són els autors que es destaquen?
2. Escriu el títol de les obres de teatre en
llengua catalana que has vist.
3. Relaciona aquests dramaturgs amb la
seva obra més representativa.
Santiago Rusiñol
Ball robat
Josep M. de Sagarra L’alegria que passa
Joan Oliver

El cafè de la Marina

4. Coneixes alguna novel·la catalana de la
qual s’hagi fet una versió cinematogràfica?
5. Escriu el nom dels cantautors o grups de
rock en llengua catalana que coneguis.

Rodolf Sirera. Conferència: El teatre català: retorn
als temes polítics? París, 24 d’abril de 2001
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El teatre modernista
Durant el Modernisme es trenca amb la tradició teatral de la Renaixença,
és a dir, amb el teatre costumista i romàntic que havia tingut Frederic
Soler i Àngel Guimerà com a màxims representants. Els modernistes
renoven l’estètica teatral incorporant a l’escena catalana els corrents
dramàtics de moda a l’Europa de fi de segle.
El teatre modernista es divideix en dues grans tendències: el teatre regeneracionista (o d’idees) i el teatre simbolista (o poètic).

■ El teatre de Joan Puig i
Ferreter (1882-1956) recull les inquietuds regeneracionistes del
Modernisme.

AIGÜES ENCANTADES
Un poble del Camp de Tarragona
pateix una gran sequera des de fa
molt de temps. Un bon dia, al
poble hi arriba un home que és
enginyer (representat pel personatge del foraster), disposat a
acabar amb aquest greu problema. La seva idea és ben senzilla i
amb els seus coneixements perfectament realitzable: canalitzar
unes aigües que són a prop de la
vila. La proposta, però, no és
acceptada per les forces més
immobilistes del poble (representades pel capellà, el cacic i l’alcalde), ja que segons la tradició són
aigües miraculoses que no es
poden tocar. L’obra acaba amb
l’expulsió del foraster del poble.
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Teatre
regeneracionista
o d’idees

Influït pel dramaturg noruec Henrik Ibsen. Fa ús de les convencions de la literatura realista per transmetre uns continguts ideològics i morals progressistes. L’autor principal és Joan Puig i
Ferreter, amb l’obra Aigües encantades.

Teatre
simbolista
o poètic

Influït pel belga Maurice Maeterlinck. Presenta realitats simbòliques on es fa present el concepte d’art i d’artista propugnat
pels modernistes. Santiago Rusiñol és l’autor més destacat,
amb l’obra Cigales i formigues (1901).

Joan Puig i Ferreter
Va néixer a la Selva del Camp (Baix Camp) l’any 1882. Fill d’un terratinent
ric, que mai el va reconèixer, va viure amb la seva mare i els seus oncles.
Es dóna a conèixer l’any 1904 com a dramaturg. A més d’escriure teatre
també es dedicà a la novel·la. Va dirigir la Biblioteca «A tot vent», i hi edita
la novel·la El cercle màgic (1929), que obté el Premi Crexells. Durant un
temps es dedicà a la política i s’allunyà de les lletres, que reprèn el 1934
amb Camins de França, considerada la seva obra mestra.
Com a dramaturg les seves obres més destacades són Aigües encantades i La dama enamorada, totes dues del 1908.
Aigües encantades (1908) planteja un dels temes centrals de la literatura
modernista: l’enfrontament d’un individu amb la societat, a la qual vol
regenerar, tot i que aquesta li impedeix de dur a terme aquest propòsit.
Es mostra el conflicte entre progrés i tradició, ciència i superstició, instrucció i ignorància.
El fragment següent correspon a l’acte segon, en què el mestre del poble
(Vergés) presenta l’enginyer als seus convilatans que s’han reunit per
escoltar la proposta del foraster.

VERGÉS: Veieu aquest desconegut que us ve a parlar? És un enginyer,
que, al seu saber, hi ajunta la molta experiència dels seus viatges per
França, Alemanya, el Nord d’Europa… (Silenci general. Expectació gran.
Amb veu més forta, i gest més desimbolt): [...] Escolteu bé lo que us
dirà: lo que vosaltres creieu que eren aigües encantades, mortes al fons
dels gorgs, són aigües vives que a la vostra voluntat baixaran a regar de
nova vida els vostres camps. Crec que el poble se l’ha d’escoltar amb
atenció i no deixar perdre estèrilment la seva idea, aquesta idea que
posada a la pràctica pels vostres braços, us portarà, oh!, habitants d’aquest poble…! la riquesa, el benestar i la llibertat.
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Santiago Rusiñol
Va néixer a Barcelona l’any 1861 en el si d’una família de l’alta burgesia
catalana, la vida de la qual girava al voltant de la indústria tèxtil. Rusiñol,
tot un reflex de l’artista modernista, es va resistir al destí familiar i
començà a estudiar pintura. La lectura d’aquest text de caràcter autobiogràfic ens permetrà saber en paraules de l’autor mateix quina concepció tenia de l’art i de la vida.
A l’aventura
Em recordo que, quan era noi, a l’estany de Puigcerdà jugava a un joc que
era el que més m’entusiasmava. Prenia la barqueta que hi havia, vogava
fins al mig de l’estany, i en essent allí tirava els rems dintre la barca, treia
el timó, m’ajeia, i deixant-me dur pel vent, sense pressa, sense mirar l’hora, sense angúnia, ni mals-de-cap, ni cabòries, anava a parar a qualsevol
punt de la platja, i d’aquella delitosa indecisió en deia jugar a l’aventura.
Des d’allavors hi he jugat tan sovint com he pogut en les planes de la vida.
He tingut el sol per rellotge, la indecisió per timó, la casualitat per brúixola, la paraula per telègraf, el carro per tren, els ulls per fotografia, per telèfon el no dur pressa, i per càlcul la meva curta memòria. [...]
En tant que esperem el progrés moral que té d’ésser el verdader, tant com
pugui m’embarcaré sense rems i jugaré a l’aventura.
Santiago Rusiñol, Fulls de la vida

Aquest anar a l’aventura correspongué, efectivament, a una vida bohèmia. Amb els anys alternà estades a París i a Catalunya, on tenia el Cau
Ferrat, una casa de Sitges on desava la seva col·lecció de forja i on se
celebraven les Festes Modernistes, unes trobades d’intel·lectuals i artistes que foren una de les plataformes difusores del Modernisme.
La dramatúrgia de Santiago Rusiñol planteja el tema modernista per antonomàsia, és a dir, el conflicte entre l’artista i la societat, uns conceptes
irreconciliables: l’artista rebutja el materialisme en què viu la societat i es
nega a sotmetre-s’hi; d’altra banda, la societat és incapaç de valorar les
mostres d’art. Aquesta oposició pren diferents formes segons l’obra.
L’alegria que passa, El jardí abandonat i Cigales i formigues mostren la
impossibilitat de conciliació dels dos mons. N’és un exemple el final de
L’alegria que passa (1891), quan els vilatans (símbol de la col·lectivitat)
expulsen els artistes del circ (símbol de l’artista).

■ Retrat al carbó de Santiago
Rusiñol i Prats (1861-1931) fet
per Pablo Ruiz Picasso. L’obra
polifacètica de Rusiñol va abastar els camps de la pintura, la
narrativa i el teatre.

L’ART PER L’ART
Rusiñol desconfiava del caràcter
regeneracionista i messiànic de
l’artista modernista i entenia
l’art com una religió a la qual
calia dedicar la vida, és a dir,
«l’art per l’art». Rusiñol combinava el conreu del teatre amb la
crònica periodística de temàtica
artística i amb la pintura, l’altra
gran passió seva.

L’ARCALDE: Fora del poble!
TOTS: Fora!
L’ARCALDE: Fora del poble! Saltimbanquis, poetes, comediants! Fora d’aquí, somiatruites!
[...]
L’ARCALDE: Fora! La gent que llença el diner, que no vingui an aquest poble! El diner és lo
més sagrat que tenim!
Clown (tirant-los tots els quartos per la cara): Què se’ns en dóna, del teu diner! Aquí els
tens! Poble pasturant terrossos! No en tastareu, de poesia! Us condemno a prosa
eterna; us condemno a tristesa perdurable! (Rient i tocant el bombo.) Visca la
bohèmia! Visca la santa alegria!
Santiago Rusiñol, L’alegria que passa
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Per mitjà de les seves obres, Santiago Rusiñol dugué a terme una sèrie
de crítiques. A Els jocs florals de Canprosa parodia el certamen poètic,
fet que contravingué catalanistes de la Renaixença. L’hèroe era una crítica al colonialisme espanyol; l’obra mostrava el retorn a casa d’un noi que
havia estat a les colònies, el protagonista retorna completament desnaturalitzat: desvagat, bevedor, buscabrega...
Finalment esmentarem L’auca del senyor Esteve (1907), un retrat de la
burgesia barcelonina a la qual pertanyia Rusiñol. Si bé hi esbossava una
crítica perquè imposava la continuïtat del negoci familiar a un hereu que
estimava l’art, tractava la burgesia amb una certa tendresa perquè l’obra
mostrava una Barcelona que ja estava desapareixent.

■ L’auca del senyor Esteve amb
els rodolins de Gabriel Alomar.

La novel·la, que posteriorment fou versionada en gènere teatral, narra la
vida d’una nissaga de botiguers al llarg de quatre generacions. El conflicte esclata quan el component de la quarta generació, Ramonet, rebutja les imposicions familiars i mostra un interès forassenyat per l’art, i així
s’estableix un paral·lelisme amb el propi autor.
Amb L’auca del senyor Esteve Rusiñol resol el conflicte artista-societat
mitjançant el reconeixement mutu. L’artista pot dedicar-se a l’art gràcies al suport econòmic de la burgesia, la qual d’aquesta manera contraresta el pragmatisme i el materialisme que la caracteritza però que,
a la vegada, permet el funcionament de la societat. Aquesta reconciliació es formula en boca del senyor Esteve adreçant-se al seu fill poc
abans de morir.

Tu, Ramonet, seràs escultor. No sé si desitjo que
ho siguis, però lo que sé és que ho seràs. T’he vist
sempre a l’escriptori, però no hi eres, a l’escriptori. Hi eres només que per mi, i ja t’agraeixo que hi
fossis. «Adoni’s del meu sacrifici», em recordo que
em vas dir un dia, i me n’he adonat, i per això
parlo. Adona’t del meu, et vull dir jo. Adona’t sempre i a tothora que havies tingut un pare que no
havia sigut res en el món perquè tu poguessis ser;
que havia anat fent diners perquè tu els poguessis
tenir, i que si mai fas una obra bona, en aquest
camí que vols emprendre, sense mi no l’hauries
feta. Perquè surti una planta, fill meu, es té d’haver abonat la terra, i jo no he estat més que abono
i terra. Sigues tu... lo que ambiciones, ja que no
has nascut per ser terra, i recorda’t d’aquest racó
on no havíem viscut perquè visquessis.
Santiago Rusiñol, L’auca del senyor Esteve

ACTIVITATS
! 6. Esmenta el significat del darrer parlament del Clown de L’alegria que
passa en el fragment de la pàgina anterior.
! 7. Consideres que Santiago Rusiñol és un paradigma de l’artista modernista? Quins elements de la seva vida o de la seva obra ho mostren?
! 8. Comenta el significat de l’expressió Perquè surti una planta, fill meu, es
té d’haver abonat la terra, pronunciada pel senyor Esteve a L’auca...
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L’alegria que passa,
de Santiago Rusiñol
Us proposem la lectura d’aquesta obra de Santiago
Rusiñol a fi que pugueu trobar-hi exemplificades les
tècniques i recursos del gènere teatral, en una peça
el contingut de la qual és paradigmàtic del teatre
modernista, ja que s’hi representa una de les temàtiques modernistes per excel·lència: el conflicte entre
dues formes de vida antagòniques, la de l’artista i la
de la societat burgesa.
En l’obra, descrita per l’autor com un quadre líric en
un acte, Rusiñol hi exposa el conflicte entre prosa i
poesia. La primera és metàfora de la societat tradicional, ancestral, abocada al materialisme i girada
d’esquena a l’art. La poesia, d’altra banda, representa l’art viscut d’una manera genuïna, una vida amb
plena consciència de la individualitat, però que s’associa a la marginalitat.

Pel que fa al gènere

1 Llegeix detingudament l’obra i omple per a cada

escena una fitxa que comprengui aquestes dades:
• Personatges que hi apareixen.
• Caracterització.
• Tema tractat.
• Recursos literaris apareguts: cançons, metàfores, comparacions...
2 L’alegria que passa pertany al gènere teatral.
L’estructura en un únic acte mostra el caràcter
progressiu del text: a mesura que les escenes es
van succeint, personatges i temàtiques van apareixent. La disposició del contingut s’adequa a
l’originària del teatre clàssic, una estructura tripartida de plantejament, nus i desenllaç.
— Digues a quina part correspon cadascun dels
moments següents i assenyala’n l’escena.
• Presentació de l’espai.
• Diàleg del protagonista amb Zaira.
• Discussió entre els dos bàndols.
• Conflicte intern del protagonista.
• Funció del circ.
• Presentació dels personatges.
• Conflicte entre Joanet, Zaira i Cop-de-Puny.
• Reflexió final del protagonista.
• Diàleg del protagonista amb el Clown.
3 El llenguatge del text presenta dos nivells: el
llenguatge verbal, representat pel text que
declamen els actors i les actrius; i les acotacions,
que donen informació addicional sobre la forma
d’actuar dels personatges o sobre el decorat.
Tingues en compte que hi ha tres tipus d’acotacions:
• De to.
• D’acció.
• De caracterització.

— Digues a quin tipus d’acotació pertanyen les
de les escenes II, III i IV.

4 El gènere teatral sol expressar-se per mitjà del
diàleg; ara bé, en una obra també hi ha altres
tipus de text. Quin nom rep el tipus de text de
l’escena V?

Pel que fa al contingut

5 Tal com ja hem dit, el tema de L’alegria que

passa és la contraposició entre la prosa, representada per la vida al poble, i la poesia, la vida al
circ; compara els textos descriptius que precedeixen les escenes I i V i extreu-ne fragments que
permetin caracteritzar els elements següents i
associar-los a un dels dos bàndols: poble-prosa
o bé circ-poesia.

6 Llegeix la primera escena. Quina visió de la vida
té en Joanet? Contraposa-la a la d’en Tòfol.

7 La tercera escena s’inicia amb una intervenció
d’en Joanet en què apareix la metàfora un torrent
d’aigua mansa. Quin significat té?

8 Quina d’aquestes afirmacions deduïm del diàleg
entre en Joanet i el Clown en l’escena VI?

❑ Els personatges del circ menen una vida consagrada a l’art i gaudeixen de la seva condició.
❑ El desarrelament és tràgic, però és el preu de
la llibertat.
❑ El Clown desmitifica la vida de l’artista, però li
dóna un origen fantasiós.

9 En l’escena IX, en l’acotació que segueix la cançó
de Zaira, s’afirma: ningú no aplaudeix, no ho han
entès. Per què la gent del poble no pot entendre
la cançó?

10 Analitza el significat metafòric de les dues darreres intervencions de l’escena IX.

11 Llegeix l’escena última i digues quines d’aquestes afirmacions són vertaderes:

❑ En Joanet ha estat engolit per la col·lectivitat.
❑ En Joanet no marxa amb el circ perquè les cançons també poden ser amargues.
❑ La fugida del protagonista és impossible, tot i
que ha entès el missatge dels artistes.
❑ El personatge d’en Tòfol es podria entendre
com una projecció del futur d’en Joanet.
❑ El verb dormir metaforitza una vida mediatitzada per la feina, el materialisme i la tradició.

12 Els personatges de L’alegria que passa s’orga-

nitzen en dos bàndols diametralment oposats,
tal com reflecteixen les parelles Clown i
l’Arcalde, Cop-de-Puny i Tòfol, Zaire i Joanet, si
bé en la darrera parella hi ha un tret que els diferencia de les anteriors: el fet que es replantegin
la seva vida. Explica breument com són tots
aquests personatges.

UNITAT 8 | El teatre i altres llenguatges estètics

269

DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA

El teatre fins als anys quaranta
Durant els anys del Noucentisme el gènere teatral gairebé no es va cultivar. El teatre no rebé el vistiplau dels noucentistes, ja que consideraven
que el fet que la representació anés a càrrec d’uns actors aliens a l’autor
impedia el control de l’autor sobre la seva obra.

CIVILITZATS, TANMATEIX!
Mostra convencionalismes i hipocresies de la societat burgesa.
Un matrimoni format per l’Oriol i
la Rosina, i l’Eduard, viuen en
una illa deserta del Pacífic després de sobreviure a un naufragi.
L’Eduard i la Rosina són amants i,
davant d’aquesta situació, l’Eduard i l’Oriol proposen a la Rosina de mantenir una situació a
tres bandes. La Rosina, salvaguardant les convencions socials,
rebutja la proposta, tot i continuar, d’amagat, la relació amb
l’Eduard. De l’obra es desprèn l’afany d’aparentar per tal de salvar
la civilització occidental.

A partir dels anys vint, el teatre es començarà a recuperar de la mà d’escriptors formats en el Noucentisme que escriuen obres adreçades al
públic burgès. La demanda de la societat fa que l’ostracisme a què
havia estat condemnat el teatre cessi i que torni a conrear-se. La represa del gènere prendrà diferents vies.

Els corrents teatrals
En el teatre d’aquest període podem distingir-hi tres grans corrents:
— El teatre burgès. El gènere representatiu és l’alta comèdia, anomenada també comèdia burgesa. Les característiques més importants
d’aquest gènere són: la presentació d’un petit conflicte familiar protagonitzat per la burgesia ciutadana, la voluntat didàctica (es fixen normes de comportament) i la importància del treball formal i lingüístic i
de l’humor. L’obra més representativa és Civilitzats, tanmateix!, de
Carles Soldevila.
ROSINA: Tan feliç com era entre vosaltres. (Refent-se.) Però això no pot
ser i no serà! Perquè hàgim tingut la desgràcia de caure en
aquest racó de món, no hem d’esdevenir uns salvatges. Aquí,
com a tot arreu, nosaltres som unes persones com cal... Oriol.
(Se li acosta i li pren les dues mans.) Mira’m: tu no seràs capaç
d’acceptar una situació ignominiosa. Pensa que sóc teva davant
de Déu i davant dels homes...
EDUARD: Els homes? (Girant-se i mirant a l’entorn.) Però l’únic home
espectador, l’únic home passiu, l’únic home testimoni, sóc jo!
ROSINA: (Entregirant-se per mirar a Eduard.) I què? Vostè sol representa
tota la humanitat.
Carles Soldevila, Civilitzats, tanmateix!

ALLÒ QUE TAL VEGADA
S’ESDEVINGUÉ
Oliver escriu aquesta peça teatral
a partir de quatre personatges
bíblics: Adam, Eva, Caïm i Abel, el
comportament dels quals difereix del text bíblic. El dramaturg
amara el text de sàtira i ironia per
criticar la classe social de la qual
prové: la burgesia.

— El teatre de crítica social. És representat per Joan Oliver (conegut
com a poeta amb el pseudònim de Pere Quart). Prenent com a model
dramàtic la comèdia burgesa, fa en el seu teatre una crítica duríssima
a la burgesia: n’ataca la doble moral i ens mostra la corrupció.
L’humor i la sàtira hi són uns recursos fonamentals. La seva obra més
destacada és Allò que tal vegada s’esdevingué.
ADAM: Perdona, àngel. Avui és diumenge. I àdhuc Jahvè —ho sé dels seus
mateixos llavis— va reposar el setè dia.
CAÍN: Voldríem saber de quin treball reposes...
ADAM: Calla, llengut! ¿Que potser parlo amb tu? (Adonant-se que menja
una poma.) Llença aquesta... poma, condemnat!
Joan Oliver, Allò que tal vegada s’esdevingué

— El teatre de tradició romàntica. Aquest corrent està representat
exclusivament per un sol autor, Josep Maria de Sagarra, que és l’escriptor de teatre més important i més fecund d’aquest període.
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Josep Maria de Sagarra
De procedència aristocràtica, Josep Maria de Sagarra fou amic
d’intel·lectuals com Carles Riba o Josep Carner, fet que li possibilità les
primeres publicacions. Participà en el teixit cultural català (Institut d’Estudis Catalans, La Veu de Catalunya, Jocs Florals...). A més del teatre,
també conreà la poesia, la novel·la, el periodisme i la traducció, un vessant en què destaquen la traducció de la Divina Comèdia, de Dant, i moltes obres de William Shakespeare.
Josep Maria de Sagarra escriu comèdies i drames en vers ambientats en
un marc realista, amb elements costumistes i romàntics. Hi planteja
generalment conflictes sentimentals en forma de triangle en què els personatges són arquetípics i poc definits (hostaleres, joves aventurers,
hereus i pubilles...).
En totes les obres teatrals de Sagarra hi destaquen, com en la seva poesia, la riquesa i la força lírica del llenguatge que utilitza. És, en definitiva,
un teatre senzill d’un gran èxit de públic, ja que per la forma i el contingut connectarà fàcilment amb totes les classes catalanes mitjanes i
populars de l’època.
El cafè de la Marina (1934) és la seva obra més important. Josep Maria
de Sagarra hi planteja un conflicte sentimental ambientat en un poble
mariner de la zona del cap de Creus (Alt Empordà). El personatge principal és una dona jove, la Caterina, a qui el seu pare vol casar amb un
home ric de l’altra banda de la frontera. Finalment, però, el casament no
es duu a terme perquè la noia renuncia a un futur de benestar econòmic
per quedar-se amb l’home a qui ella estima de veritat.

■ El teatre de Josep Maria de
Sagarra (Barcelona, 1894-1961)
va connectar perfectament amb
la sensibilitat del poble.

El llenguatge d’aquesta obra és molt ric i expressiu. Mostrem alguns
exemples dels principals recursos:
RECURSOS

Frases fetes

EXEMPLES
• «Si has vist cua de gall, posa-t’hi cebes» (si estàs enfadat, ja
et passarà).
• «Que en fa de llunes que li conec el pes» (fa temps que sé
com és).
• «Ui, quin mal vent» (quin mal humor).

Locucions

• «Encongit d’esquena» (gandul).
• «Grassa que peta» (molt grassa).
• «S’han atipat com mules marselleses» (s’han atipat molt).

Comparacions

• «Ensopit com una salpa» (la salpa és un tipus de peix).
• «M’hi torraré l’esquena com un lluert» (el lluert és un llangardaix
verd).

Un altre tipus de teatre que conreà fou el costumista, que respon a la
intencionalitat de reproduir els ambients d’una època, la que Sagarra
havia conegut de petit i que estava abocada irremeiablement a la
desaparició. L’obra més destacada és La Rambla de les floristes, de
l’any 1935.
UNITAT 8 | El teatre i altres llenguatges estètics
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Sílvia: [...] La literatura dels
diaris serveix per alimentar
la moral dels esportius. Jo
no la necessito. No sóc tan
estúpida per creure que l’únic responsable d’una guerra és el primer agressor.
Tots en som, de responsables, Diana! Tots constituïm
la ramada de desagraïts
que serveixen els interessos del diable; i tots, amb
una bena als ulls o amb una
malícia que no té perdó,
som els que hem fet possible aquesta guerra, i farem
possibles totes les que vindran després. Fa dos anys,
que això que passa no ho
podíem sospitar. Si ens ho
haguessin dit aleshores, la
nostra inconsciència s’hauria revoltat. I ara, esportivament, la nostra inconsciència ho accepta.

Durant la postguerra aquest autor provarà nous camins estètics, per
exemple amb La fortuna de Sílvia (1947), una obra en què el dramaturg
contraposa la sinceritat de l’individu i la hipocresia de la societat.
Josep Maria de Sagarra aviat abandonarà aquest tipus de teatre per tornar a la fórmula dramàtica que tant d’èxit de públic li havia proporcionat
abans de la guerra: la presentació d’una història de tall romàntic ambientada en un marc realista. Una llengua viva i la riquesa de recursos expressius continuen essent els valors més distintius de les obres sagarrianes
de postguerra.
La ferida lluminosa és una bona mostra d’aquesta línia teatral. Sagarra hi
critica certes actituds hipòcrites basades en un aparent convencionalisme de caire religiós.

ACTIVITATS
! 9. Llegeix aquest fragment d’El cafè de la Marina, de Josep Maria de Sagarra.

RUFINA:

¿És que no fa misèria
veure com una negra nit els pinça,
que fan de mal guanyar, quan ve la barca,
i ara boguet, i ara no res, i aguanta’t,
5 i ara només que gallimons, i un dia
fas una sort, i en tens per tall i roba,
i aquest amb aquest rom d’escanyar rates
se’ls gasta tots? Ditxós cafè i qui el mena!
Si no hi hagués cafè, ja et mullaries
10 a la barca amb els altres!...

Josep Maria de Sagarra,
La fortuna de Sílvia

LIBORI:

No t’enfilis!
Si no hi hagués cafè, ja fores morta.
Pobres pescaires si el cafè se us tanca
i un dia en el taulell no hi ha beguda!
15 Si això és el cor de tots, i és l’alegria
dels mals xarrecs i les samarres negres!
Si no fiés el cafeter, Rufina,
més d’un home del poble, ell i la barca
ja s’haurien petat contra les roques
20 de fàstic que fa tot… Si el nord apreta,
i s’acaba el vermut, ai, pobres dones,
al llit, hi trobaríeu mossegades
i res més...

— Esmenta algun exemple de llenguatge popular en el text i proposa’n una
equivalència més propera al registre estàndard.
— Del que diu el cafeter Libori es dedueix que (tria l’afirmació correcta)...
❑ El cafè (el local) acompleix una funció social important. Sagarra retrata, doncs, a la manera costumista, els tipus i els seus ambients.
❑ El cafè i l’alcohol perjudiquen la vida dels mariners.
— Explica què vol dir l’expressió «Si això és el cor de tots».
— Comenta el significat dels versos 17, 18, 19 i 20.
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El teatre de postguerra
Entre els anys 1939 i 1946 el teatre en català va desaparèixer totalment de
la vida pública. A partir d’aquesta data, el règim franquista, si bé amb limitacions, va permetre novament les representacions en llengua catalana.
Entre 1946 i 1955 el teatre més comercial de Josep Maria de Sagarra
ocupà de manera gairebé exclusiva l’escena en la nostra llengua. A partir de la segona meitat dels anys cinquanta, el repertori es va anar
ampliant progressivament amb obres d’autors ja coneguts (Joan Oliver) i
amb d’altres de nous (Manuel de Pedrolo). El teatre d’aquests autors no
arribava al gran públic i era representat per grups teatrals amateurs.

Els corrents i els autors teatrals
En el teatre català produït durant els anys de la postguerra, cal distingirhi dues orientacions: d’una banda hi havia el teatre tradicional, terme
amb el qual designem el teatre que reprèn durant la postguerra alguns
dels models dramàtics dels anys vint i trenta (l’autor més representatiu és
Josep Maria de Sagarra). De l’altra, va aparèixer el teatre renovador,
dins el qual hi havia orientacions estètiques molt diferents: el teatre que
volia construir un món mític (Salvador Espriu); el teatre existencialista i de
l’absurd (Manuel de Pedrolo, entre altres autors), i el teatre realista (Joan
Oliver i la primera etapa de Josep M. Benet i Jornet).

■ Edició conjunta de Primera
història d’Esther i Antígona, les
dues obres teatrals més importants de Salvador Espriu.

— Salvador Espriu fa un teatre d’un elevat rigor formal i lingüístic de
base culturalista. Construeix les seves obres a partir de l’actualització
dels mites de diverses tradicions culturals (la grega, la jueva…) al costat d’uns altres mites personals (Sinera) per tal de presentar de manera simbòlica o al·legòrica una denúncia de la guerra i de la situació de
Catalunya en la postguerra.
L’obra més important de Salvador Espriu és Primera història d’Esther
(1948), basada en un episodi bíblic. El valor de l’obra rau en l’ús d’una
llengua riquíssima i molt treballada i en l’originalitat del plantejament
dramàtic: la història de la reina Esther és representada dins la mateixa obra per titelles en un poble de la costa (Sinera).
— El teatre existencialista i de l’absurd presenta situacions absurdes,
pròpies de la literatura existencialista. Les obres mostren les característiques formals i tècniques del teatre de l’absurd europeu: personatges sense psicologia, incapaços de comunicar-se els uns amb els
altres de manera sincera o autèntica; l’acció és pràcticament nul·la i
sempre transcorre en espais inconcrets.
Manuel de Pedrolo és l’autor més destacat del corrent existencialista. El seu teatre vehicula, a partir de situacions al·legòriques, un missatge ideològic de signe progressista. A Homes i No (1957), la seva
peça més representativa, hi fa una reflexió sobre la llibertat humana.
El plantejament formal d’aquesta obra és el del teatre de l’absurd:
dues cel·les (metàfores del món) separades per un passadís componen tota l’escenografia de l’obra, i els personatges no tenen una personalitat definida, són un pur vehicle per tal de construir la reflexió de
l’autor mitjançant el seu diàleg conceptual.
— El teatre realista en què es plantegen problemes polítics i socials amb
una intenció de denúncia.

EL TEATRE REALISTA
Apareix a partir de la dècada dels
anys seixanta i tindrà continuïtat
durant la primera meitat dels
anys setanta. És un teatre producte d’influències diverses: l’obra dels dramaturgs nord-americans Tennessee Williams i Arthur
Miller, el teatre neorealista espanyol (Buero Vallejo) i el teatre
èpic de Bertolt Brecht. Les obres
d’aquest corrent presenten una
història ambientada en un temps
contemporani a partir de la qual
es plantegen problemes polítics i
socials amb una intenció de
denúncia. L’obra de Joan Oliver i
els inicis teatrals de Josep M. Benet i Jornet s’emmarquen dins
d’aquest corrent: Una vella,
coneguda olor (1963), Fantasia
per a un auxiliar administratiu
(1964) o Cançons perdudes
(1966).
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Joan Oliver
No es poden establir grans diferències ideològiques ni estètiques entre
els diferents gèneres que l’autor conreà. Tot seguit analitzarem les etapes
de la seva dramatúrgia.
— Teatre de preguerra: obres que mostren un intent renovador. La comèdia burgesa que dominava el panorama teatral és deixada de
banda. Oliver escriu unes peces en què l’individu es debat entre els
valors culturals que li han inculcat i els condicionants socials i econòmics que li imposa la societat. Allò que tal vegada s’esdevingué, de
1936, és una obra important d’aquest període.
— Teatre de combat: format només per l’obra La fam (1938), una contraposició entre dues maneres de concebre un acte revolucionari: la
lluita puntual i impulsiva o el diàleg edificant.

No us fa gràcia? Els matrimonis desfets i les parelles refetes al gust de cadascú! Això
sembla un ball robat! (Greu
i afable.) Fa un moment, el
marit de la Mercè ens parlava
de la felicitat... Doncs aquí la
teniu la felicitat [...] com ell
ha dit, s’enyora, es desitja,
però mai no es té. Estimar és
renunciar i no fer mal a ningú.
Joan Oliver, Ball robat

— Teatre de postguerra: les obres que Oliver escriu després de la
Guerra Civil mostren l’adequació als gustos del públic de la comèdia
burgesa, tot i que en alguns casos hi introdueix una reflexió sobre la
condició humana. En aquest sentit, Ball robat (1960) és una obra
paradigmàtica de la trajectòria de l’autor. Mostra la situació de tres
matrimonis burgesos que es troben per celebrar l’aniversari de noces.
La relació entre els personatges palesa les mancances de les seves
vides, alhora que cadascun projecta el seu ideal en un component
d’una altra de les parelles. Cugat, un dels protagonistes, enunciarà la
tesi que respon al conflicte de l’obra: la impossibilitat d’assolir la felicitat. L’ésser humà malda per assolir la felicitat, mirant de triomfar en un
món que li anul·la la voluntat en sotmetre’l a pautes socials, morals,
econòmiques... L’individu mirarà de conciliar la realitat que té amb
l’ideal a què aspira, però haurà d’assumir les seves limitacions.
La diferència que separa aquestes darreres obres de les primeres,
independentment del gènere a què fem referència, és que Oliver suavitza les formes de tractar la burgesia, en considerar que van proposar un model de societat (recordem el projecte noucentista de la
Catalunya-ciutat) que també ha estat anorreat pel franquisme.
En aquesta mateixa etapa també tradueix obres d’autors estrangers:
Molière (El misantrop, 1951), Bernard Shaw (Pigmalió, 1957), Samuel
Beckett (Tot esperant Godot, 1960), Txèkhov (La gavina, L’hort dels
cirerers, 1963), Bertolt Brecht (L’òpera de tres rals, 1963) o Carlo
Goldoni (El criat de dos amos, 1963).

ACTIVITATS
! 10. Comenta, en relació amb el text següent, extret de Ball robat, aquesta
afirmació: «Fixem-nos, doncs, que sota l’aparença de comèdia burgesa,
Oliver segueix amb la voluntat regeneracionista per mirar d’arribar a tothom i fer reflexionar el lector-espectador.»
CUGAT: Les decepcions són inevitables. He arribat a la conclusió que el sentit de la vida només es troba en el dolor,
l’única realitat que ens ha estat plenament donada.
Cada ànima és com un estranger que viu en terra enemiga. Els homes no hem après d’estimar-nos. [...]
MERCÈ: Digues-me, Cugat, podria canviar el meu caràcter,
jo? Convertir-me en una persona tranquil·la, amable,
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modesta... una dona en qui tu trobessis repòs, alegria... ¿Creus en el poder de la voluntat?
CUGAT: Això és un altre misteri... Cadascú és cadascú. Sospito
que només tenim llibertat a condició de no pretendre contrariar la nostra manera essencial i íntima. Qui ho sap!
Però reconec que aquests problemes m’aclaparen. Els
homes no hem de jutjar-nos. Ens coneixem tan poc!

DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA

El teatre contemporani

GRUPS RENOVADORS

A partir dels anys setanta el teatre de text experimentarà una profunda
transformació: el concepte tradicional de teatre entès com la posada
en escena d’un text escrit per un dramaturg serà qüestionat per companyies formades per actors joves que entenen el teatre d’una manera
molt diferent.
L’absència d’un repertori dramàtic d’autor català i en català plenament
assentat dins el món teatral de l’època (el franquisme ho va impossibilitar) i les innovacions dutes a terme a Catalunya per grups de teatre independents en els anys seixanta van possibilitar l’emergència d’aquests
grups amb un concepte i una pràctica teatral completament nous. En
aquests anys també destaca l’obra teatral de Joan Brossa, així com la
important aportació del dramaturg Josep M. Benet i Jornet.

Un nou concepte de teatre
Els trets principals de la renovació teatral duta a terme per grups prou
diferents entre ells, com Els Joglars, la companyia del Teatre Lliure,
Dagoll-Dagom, Comediants o La Fura dels Baus, són els següents:
— La relativització del text escrit: el text (d’un autor literari, adaptat
amb plena llibertat o escrit per la companyia mateixa) serà un element
més al costat de tots els altres que integren la representació teatral.
D’altra banda, els directors esdevenen els veritables autors de l’obra.
— Protagonisme dels elements teatrals: els elements pròpiament teatrals adquireixen una gran importància (el treball dels actors, l’escenografia, la il·luminació, el vestuari, i fins i tot el maquillatge). Tots aquests
elements, tant o més que el text mateix, vehiculen el significat global
de l’obra teatral i adquireixen el relleu necessari.
— Introducció d’altres manifestacions artístiques: la frontera entre
manifestacions artístiques també és abolida dins el teatre. En moltes
de les obres d’aquests grups hi trobem, al costat dels llenguatges pròpiament teatrals, la música, el ball, la dansa i fins i tot pràctiques de
circ. Així s’arriba al concepte d’espectacle artístic integral.

Els Joglars: no han renunciat al
text (sí al text d’autor) i han dut a
terme una renovació important
dels llenguatges teatrals (escenografia, vestuari, llums…). Les
seves obres són una sàtira política i social de l’actualitat.
Teatre Lliure: s’ha especialitzat
en la representació de textos de
dramaturgs estrangers (clàssics i
moderns) amb plantejaments
renovadors, sobretot pel que fa a
l’espai escènic i l’escenografia.
Dagoll-Dagom: no renuncia al
text com a base de l’espectacle,
però hi ha introduït en igualtat
de condicions la música i el ball.
Comediants: fan espectacles no
textuals. Han recuperat des
d’una perspectiva culta la idea
d’espectacle festiu de carrer.
La Fura dels Baus: ha prescindit
del text. Els seus espectacles,
transgressors de l’espai escènic
(els actors es mouen enmig d’un
públic que no està assegut) i formalment molt agressius, són una
metàfora de la societat actual.
La Cubana: companyia que ha
fet de la integració del públic
dins l’espectacle, de la confusió
entre realitat i ficció i de la paròdia els seus signes d’identitat
teatral.

— Participació del públic: el públic deixa de ser un col·lectiu passiu i
passa a guanyar un cert protagonisme. En alguns casos, aquest protagonisme és fonamental per a l’existència de l’obra: en els plantejaments més innovadors el públic ha de participar-hi com un element
més sense el qual l’espectacle difícilment es podria dur a terme.

■ Un moment de la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics celebrats a
Barcelona l’any 1992, preparada pels grups teatrals Comediants i la Fura
dels Baus.
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Joan Brossa
El 1919 neix a Barcelona Joan Brossa, un dels fundadors del grup avantguardista Dau al Set i de la revista homònima, on també participaren
Antoni Tàpies i Modest Cuixart. Brossa és un representant de l’avantguarda catalana de la segona meitat del segle XX.
Per a Joan Brossa, tots els gèneres són la mateixa expressió d’una única
cosa, la literatura, que ell tendeix a identificar amb la poesia. En parlar de
Brossa, el terme poesia esdevindrà sinònim de literatura, d’art, de visió del
món i d’experimentació (sonets, odes, teatre, poesia visual, objectes...).
Per això la seva obra teatral s’anomanena poesia escènica. Elabora un
tipus de teatre amb la voluntat d’experimentar formalment amb el llenguatge com a mitjà per a denunciar una situació opressiva i conscienciar el lector. La intencionalitat regeneracionista obligarà a una interactuació entre
l’autor i el lector o espectador.

■ Joan Brossa (1919-1998),
procliu a l’experimentació literària, va ser un dels introductors
de la poesia visual en la literatura catalana.

UN ARTISTA INNOVADOR
Brossa conreà diferents subgèneres teatrals, com el transformisme, inspirat en Frègoli,
l’striptease, el ballet o peces
protagonitzades per personatges de la Commedia dell’Arte,
com Arlequí i Pierrot.
La temàtica de les obres respon
als costums de la classe treballadora de Barcelona: les festes, els
jocs, les tradicions populars de
carrer, els espectacles populars
(cucanyes, disfresses, jocs de
mans, màgia, malabars, números de circ...) i els personatges
coneguts de tothom, ja siguin de
tradició catalana, com el comte
Arnau, o bé forans, com Sherlock
Holmes.

— Etapa neosurrealista (1943-1950). Aquests anys suposen un aprenentatge literari per al qual Brossa menysté l’educació tradicional que va
rebre i manifesta interès per les coses espectaculars o irracionals: la
màgia, els espectacles de carrer, els jocs d’atzar... En aquesta etapa,
l’autor posa les bases de la seva estètica en contactar amb Joan Miró,
que li transmeté el gust per les imatges i els collages, els quals desembocaren en la poesia visual, i J.V. Foix, que l’introduí en el surrealisme.
També pertanyen a aquesta època alguns guions cinematogràfics.
El neosurrealisme portat al teatre comporta un text poc cohesionat,
fruit d’adaptar-hi les paraules en llibertat, i uns personatges clixé —la
dona, l’infant...— vinculats a espectacles de carrer, com el clown, el
trapezista, o anònims: home 1, home 2... A Or i sal (1959) l’autor combina diferents gèneres i línies temàtiques.
— Etapa de compromís polític (1950-1960). Aquest canvi estètic
suposa apel·lar a la consciència col·lectiva, a la necessitat de redreçament, o dibuixa una realitat propera. Les peces d’aquests anys
presenten una estructura clàssica i un fil argumental. A El sol amb cara
(1962) el protagonista, un heroi de la resistència, mor a conseqüència
de les tortures policíaques.
— Etapa de difusió de la seva obra (1970-1990). Va ser en aquestes
dècades quan l’obra de Brossa es dóna a conèixer, primer amb la
publicació de Teatre complet. Poesia escènica (1973) i després amb
l’èxit d’obres com Quiriquibú (1976) i les estrenes a l’Espai escènic
Joan Brossa i al Teatre Lliure en els anys noranta.

ACTIVITATS
! 11. Comenta els trets del gènere dramatúrgic que presenta Moviment per a
orquestra, de J. Brossa. En què rau l’originalitat de la peça? Tingues present el concepte d’acotació. Cerca informació sobre aquests personatges.
Fons blanc. Entren per l’esquerra Colombina, Pierrot i
Arlequí; ballen i se’n van per la dreta.
Passa rabent una fletxa d’esquerra a dreta.
Ball de Colombina i Arlequí (entren i surten per la dreta).
Una altra fletxa en la mateixa direcció.
Entra Colombina per la dreta; balla i se’n torna.

276

UNITAT 8 | El teatre i altres llenguatges estètics

Una altra fletxa, igual.
S’aixeca el fons blanc. Fons blau. Penjats en una corda
els vestits de Colombina, Pierrot i Arlequí. Entra una
vella per la dreta; despenja els vestits, treu la corda i ho
fica tot en un cove, que s’emporta per l’esquerra.
TELÓ
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El teatre de text
A partir de la segona meitat dels anys vuitanta, a Catalunya el teatre de
text o d’autor s’anirà recuperant de la crisi. Arriben a la maduresa creativa els dramaturgs que havien iniciat la trajectòria en els anys seixanta i
n’apareixen de nous. D’aleshores ençà, el teatre de text ha anat assolint
la plena normalitat: s’escriuen, es publiquen i s’estrenen amb regularitat
les obres d’autors catalans contemporanis i, alhora, s’ha anat creant un
públic per a aquest teatre. És un públic culte que exigeix cultura de qualitat i que s’interessa per un teatre més literari i de reflexió.

Josep M. Benet i Jornet
El dramaturg més important de la literatura catalana actual és Josep M.
Benet i Jornet (Barcelona, 1940). La seva trajectòria personal exemplifica
perfectament l’evolució estètica del teatre de text català dels darrers trenta anys. Generalitzant, la trajectòria teatral de Benet i Jornet es pot dividir en dues grans etapes:

Primera
època: teatre
narratiu

Segona època:
experimentació
formal i
lingüística

• Segueix les directrius del realisme històric. És un teatre
narratiu, ja que les obres expliquen històries seguint l’estructura tradicional de plantejament, nus i desenllaç.
• L’argument, els personatges i els diàlegs són al servei d’un
missatge ideològic progressista. L’obra és el reflex d’una
realitat objectiva i concreta. En aquesta època tenim peces
com Berenàveu a les fosques (1971).
• Despullament i essencialització dels elements dramàtics.
Revolta de bruixes (1976) ja mostra aquest tret.
• Les obres ja no expliquen tant una història emmarcada en
una realitat recognoscible per a l’espectador, sinó que presenten una situació dramàtica en què el diàleg dels personatges hi té protagonisme i és el vehicle per a plantejar temes de
reflexió. Desig (1989) pertany a aquesta tendència.

Les darreres obres de Benet i Jornet mostren l’absurditat de les relacions
humanes. Això, entre altres recursos, s’aconsegueix amb uns diàlegs
caracteritzats per l’economia i l’essencialització lingüístiques i per un joc
de rèpliques absurdes i inconnexes entre personatges.
Vegem un exemple de l’aplicació d’aquest procediment en un fragment
extret de l’obra Desig (1989).
L’HOME: Gràcies per aturar-se. Perdoni.
ELLA: Què vol?
L’HOME: No sé què li passa al meu cotxe.
ELLA (apaga el motor): Què vol?
L’HOME : No destorbaré gaire. Si em pot deixar on hi
hagi un telèfon…
ELLA : Per què ho fa?
L’HOME : Com?
ELLA : És la tercera vegada.
L’HOME : El cotxe té una avaria. No hi entenc gaire, de
mecànica de cotxes.

■ Josep M. Benet i Jornet s’ha
donat a conèixer entre el gran
públic pels seus guions de serials
dramàtics per a televisió, com
Nissaga de poder i Ventdelplà.
Les seves darreres obres estrenades han estat L’habitació del
nen: les tretze de la nit (2003) i
Salamandra (2005).

EL NOU TEATRE: SERGI BELBEL
Sergi Belbel (Terrassa, 1963) és
l’autor més important de les noves generacions de dramaturgs.
Compta amb una obra teatral
extensa, valorada per la seva
qualitat i pels plantejaments
dramàtics renovadors:
• Mostra la falsedat de les relacions humanes, l’aïllament i la
marginació de l’ésser humà…
• Experimentació i innovació formals.
• Combinació entre registres de
llengua i l’humor i la ironia.
Algunes de les seves obres són
Morir (1994) i Forasters (2003).

ELLA : Digui-m’ho!
L’HOME : Si li ho estic dient.
ELLA : Digui-m’ho!
L’HOME : No l’entenc. Tranquil·litzi’s.
ELLA : Estic més tranquil·la del que vostè desitjaria!
L’HOME : El meu cotxe ha tingut una pana. Necessito
telefonar al mecànic i que vingui a buscar-lo. Si em
pot dur, agraït; si no, què hi farem.
(Es gira d’esquena a ella, allunyant-se’n. ELLA, aleshores, obre la porta del seu vehicle i s’aboca cap a
l’exterior.)
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GUIA DE LECTURA
Revolta de bruixes,
de Josep M. Benet i Jornet
Us proposem l’activitat de fer teatre llegit amb
aquesta obra publicada el 1976. Cadascun dels personatges, més el text de les acotacions, pot ser
representat per un de vosaltres; en total fan falta vuit
persones.

Temps i lloc

5 Assenyala, si és possible, quins són el temps extern

(època en què s’esdevé l’obra) i el temps intern (durada real aproximada dels fets representats).
6 Digues si els fets es poden localitzar en algun
lloc determinat. Justifica la resposta.

Escenificació
Estructura

7 Josep M. Benet i Jornet divideix l’espai escènic en

1 Revolta de bruixes segueix una estructura clàssica:

plantejament, nus i desenllaç. Explica-la amb l’ajut
d’aquestes orientacions i indica’n les pàgines:
— El plantejament mostra dos conflictes o revoltes, un d’extern (de caire laboral) i un d’intern
(l’enfrontament entre dues maneres diferents
de resoldre els problemes, d’entendre la vida).

tres plans diferents: planta baixa, primer pis i un
espai intermedi (que uneix els dos anteriors).
— Llegeix amb atenció les acotacions i digues
quins són els espais subordinats o inclosos
dins els tres plans esmentats.
— Indica quina intenció té l’autor amb la superposició dels tres plans:
❑ Pretén aprofitar al màxim la disposició de la
pàgina per tal de poder allargar la durada
de l’obra.

— El nus ocupa la part més llarga de l’obra, fins
a la mort d’un dels personatges.
— El desenllaç, igual que el plantejament,
també és doble: el conflicte extern queda
sense solució; el conflicte intern, en canvi, es
decanta cap a una de les dues maneres d’entendre la vida.

Personatges

2 Relaciona cadascun dels personatges amb el
que representen:
…………

Antagonista de la brigada de dones.

…………

La raó, la racionalitat.

…………

La màgia, la irracionalitat.

…………

El vitalisme eròtic.

…………

El sentiment amorós.

…………

L’encongiment intel·lectual.

…………

La pèrdua d’ànim, el defalliment.

3 Alguns crítics han qualificat els personatges de

Revolta de bruixes de simbòlics. Aquest fet es
reflecteix fins i tot en el nom que l’autor va triar
per a alguns d’ells.
— Esbrina el significat d’aquests noms: Sofia i
Filomena (d’origen grec), Paulina (versió
femenina del llatí Paulus, Pau) i Dolors (relacionat amb el cristianisme).
— Relaciona’ls amb el que simbolitzen en l’obra.

4 Indica quins són els personatges que encarnen
dues visions enfrontades de la vida.
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❑ Vol mostrar la viabilitat de diverses accions
simultànies. És un indici de l’experimentació formal iniciada per Benet i Jornet.

8 Un altre element important de l’escenografia és la

música emesa pel transistor de ràdio del Vigilant.
— Llegeix el que diu el presentador del programa de música clàssica a l’inici de l’obra. Fixa’t
que planteja una dicotomia a l’hora d’apreciar
el geni musical. Quina? Pots relacionar-la amb
el conflicte intern o tema de l’obra? Per què?
— Anota el nom de totes les peces musicals que
va emetent la ràdio. N’hi ha algunes que tenen
una clara relació amb els fets que s’estan
representant. Explica-ho.

Llenguatge

9 Revolta de bruixes és una obra de base realista.

En conseqüència, l’autor ha adequat el llenguatge dels personatges a la realitat.
— Assenyala quin tipus de registre de la llengua
fan servir (estàndard, col·loquial, literari, científic...). Justifica la resposta amb exemples.
— Dos dels personatges fan servir termes propis
del caló gitano. A qui ens referim? Esmenta
dos exemples d’aquesta llengua.
— Un tercer personatge utilitza girs dialectals
del català occidental. Digues qui és i esmenta’n un exemple.

Tema

10 El tema de Revolta de bruixes es pot formular així:

«La irracionalitat triomfa falsament gràcies a les
mancances de la racionalitat, que no sap atendre
els problemes personals». Explica aquesta frase.

DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA

El cinema
La primera pel·lícula de ficció de la península ibèrica, Baralla en un cafè,
de Fructuós Gelabert, va ser filmada a Barcelona el 1897. El cinema
català, doncs, ja té més de cent anys, amb èxits i crisis, influïts per la
situació política i cultural de cada moment. Vegem-ne els trets principals
i com la literatura catalana ha estat traslladada al cinema.

Del cinema mut al cinema sonor
Les primeres filmacions van ser obra de Fructuós Gelabert i Segon de
Chomon. En els anys deu es consolida la indústria catalana i Barcelona
esdevé la capital del cinema espanyol fins al 1917. Triomfen serials com
Barcelona y sus misterios (1916) i destaquen el cineasta Ricard de Baños
i productores com «Hispano Films». Durant els anys vint es patí una greu
crisi i part de la producció es traslladà a València i Madrid.
L’arribada del cinema sonor va coincidir amb aquesta crisi, però la Generalitat
de Catalunya (1931-1939) va crear l’Escola Professional de Cinematografia i
estudis cinematogràfics; els anys trenta són un període d’èxits: s’inauguren
platós, estudis de doblatge, laboratoris…, i es filmen els primers films sonoritzats, la majoria en castellà, tot i que també n’hi ha un en català: El cafè de
la Marina (1934). El desenllaç de la guerra civil va significar la confiscació de
la indústria cinematogràfica per part del Servicio Nacional de Propaganda
franquista. El cinema en català i els continguts catalans van ser prohibits. En
els anys quaranta, la represa es va fer a través de la comèdia sentimental,
amb el director i productor Ignasi F. Iquino. A partir de 1945 el franquisme
concedí una certa obertura i això afavorí l’aparició del cinema amateur (Enric
Fité) i de nous realitzadors, com Juli Coll i Francesc Rovira.

Els anys seixanta i setanta
Els canvis en la societat catalana i espanyola en els anys seixanta van
afavorir la consolidació del nostre cinema, però amb una qualitat discutible. Els anys seixanta són la dècada del cinema de gènere (pel·lícules de
romans, els films d’agents secrets, els spaghetti western...) produït per
grans empreses com IFISA. El gènere més creatiu són els films «hampescos», amb pel·lícules com Verd madur, de Josep Virós (1968). Enfront
d’ell, sorgeix un grup de joves inquiets per fer un cinema experimental i
oposat al règim: l’Escola de Barcelona. Els anys de la transició (19751982) són els de la irrupció de la memòria històrica, sobretot amb La ciutat cremada, d’Antoni Ribas (1976), sobre la Setmana Tràgica. Altres
exemples són La torna, de Francesc Bellmunt (1979) i Companys, procés a Catalunya, de Josep Maria Forn (1979).

El cinema contemporani
La recuperació de l’autonomia política i la creació de l’ICC (Institut del
Cinema Català) van coincidir amb una crisi en el sector arran de la popularització del vídeo. En part, la davallada es va solucionar amb les subvencions de la Generalitat i els ajuts per part de la televisió autonòmica.
Alguns dels gèneres conreats en les darreres dècades són: comèdia humorística (Ventura Pons; Francesc Bellmunt, Un parell d’ous, 1985), cinema
social, cinema fantàstic i de terror (Jaume Balagueró, Els sense nom, 1999),
documental de creació, cinema documental (Carles Bosch, Balseros, 2002)
i cinema comercial (Isabel Coixet; Manuel Huerga, Salvador, 2005).

■ El director de cinema Pere
Portadella, un dels components de l’anomenada Escola
de Barcelona.

L’ESCOLA DE BARCELONA
És el moviment encetat per la
pel·lícula Fata Morgana (1965),
de Vicente Aranda, que va significar un trencament estètic i
temàtic amb tot el cinema anterior. A més d’Aranda, cal esmentar com a membres més actius
de l’Escola de Barcelona Ricard
Bofill, Joaquim Jordà, Gonzalo
Suárez, Pere Portabella, Jacint
Esteva i Carles Duran. Van realitzar pel·lícules conjuntes, i també
individualment, van col·laborar
amb artistes d’altres disciplines,
com ara músics, poetes o pintors, i finalment, com a conseqüència de les seves arriscades
propostes, van haver d’abandonar alguns dels seus projectes i
no van assolir gaire èxit comercial, cosa que tampoc pretenien.
Com a exemples de projectes
duts finalment a terme, podem
esmentar Dante no es únicamente severo, de Jordà i Esteva
(1967), i Nocturn 29, de Portabella (1968).
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Cinema i literatura catalana
Ja des dels orígens del cinema, en la majoria de països amb cinematografia pròpia els realitzadors descobreixen en la literatura una font d’arguments i de públic, i per això es llancen a adaptar obres literàries.
Podem establir-hi tres períodes:

■ L’actriu Silvia Munt, protagonista de la versió cinematogràfica de
La Plaça del Diamant.

— Dels orígens als anys setanta. Fructuós Gelabert ja va adaptar dues
obres teatrals d’Àngel Guimerà: Terra Baixa (1907) i Maria Rosa
(1908). En les dècades següents, altres realitzadors estrenen versions
de L’auca del senyor Esteve, de Rusiñol (1929) i El cafè de la Marina,
de Josep Maria de Sagarra (1934). La Guerra Civil va estroncar aquesta línia i durant la dictadura són escasses les adaptacions permeses:
alguna nova versió d’obres de Guimerà, de Folch i Torres, l’exitosa
versió del drama religiós La ferida lluminosa, de Sagarra (1956) i dues
obres d’autors contemporanis (La respuesta, sobre una obra de
Pedrolo, el 1969, i Laia, sobre el text d’Espriu, el 1970). Pel que fa a
l’Escola de Barcelona en els anys seixanta i setanta, el seu interès per
la literatura es concreta en la col·laboració del poeta Joan Brossa amb
alguns dels directors del corrent, sobretot amb Pere Portabella.
— La recuperació de la democràcia i l’autonomia i la creació d’una televisió pública van afavorir en els anys vuitanta un major interès per
adaptar obres clàssiques de la literatura catalana, amb pressupostos
més elevats i resultats força dignes. Destaca en primer lloc La plaça
del Diamant, de Mercè Rodoreda, duta al cinema el 1982 per
Francesc Betriu en una versió que, si bé perdia part de la poeticitat
que tenia la novel·la, aconseguia fer un retrat costumista d’una època
poc tractada fins aleshores. En els anys següents es van adaptar
altres clàssics: Gonzalo Herralde va portar al cinema Laura a la ciutat
dels sants, de Miquel Llor (1986), i les dues versions, la cinematogràfica i la televisiva, de la gran novel·la realista catalana, La febre d’or, de
Narcís Oller (1993). També cal destacar: la pel·lícula de Jaime Chávarri
Bearn o la sala de les nines (1983), sobre l’obra de Villalonga; la versió que va fer Jordi Grau de La punyalada (1990), de Vayreda, i una
adaptació de Romà Guardiet de Solitud (1991), de Víctor Català.
— En els anys noranta l’interès se centra en la literatura contemporània,
per tal d’abaratir costos, arrossegar un públic més majoritari i tractar
uns temes més propers a l’espectador. En aquest sentit, destaquen
les següents obres de Ventura Pons: El perquè de tot plegat (1994),
sobre els contes de Quim Monzó; Actrius (1996) i Amic/Amat (1998), sobre
textos teatrals de Josep M. Benet i Jornet, Carícies (1997), sobre l’obra teatral de Sergi Belbel; i Anita no perd el tren (2000), sobre un
text de Lluís-Anton Baulenas. Pel que fa a altres realitzadors, hi
detectem un cert interès per les obres que continguin crítica social i
alhora permetin fer «cinema negre», tan de moda en els anys vuitanta i noranta. Seria el cas de Francesc Bellmunt, que ha adaptat dues
novel·les de Ferran Torrent: Un negre amb un saxo (1988) i Gràcies
per la propina (1997). Altres autors contemporanis duts al cinema
són Jaume Cabré (La teranyina, realitzada el 1990 per Antoni
Verdaguer), Joan Barril (Un submarí a les estovalles, 1990) i Jaume
Fuster (De mica en mica s’omple la pica, 1983). Tots aquests exemples mostren que literatura catalana i cinema tenen encara moltes
possibilitats de col·laboració.
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La cançó
Als països de parla catalana, des de fa aproximadament mig segle, és
present, en major o menor grau segons la zona i segons l’època, la
cançó d’autor en català. Sempre ha conviscut al costat d’altres tipus de
música i amb la cançó en altres idiomes, bàsicament el castellà (o francès
a la Catalunya Nord) i l’anglès. En aquestes dècades, la cançó catalana
ha passat per diverses èpoques: des de la seva irrupció com a Nova
Cançó en els anys seixanta, l’època dels grans cantautors dels anys
setanta, la crisi dels anys vuitanta, superada a final de la dècada i en els
anys noranta gràcies sobretot als grups de l’anomenat rock català.
Actualment, la cançó catalana gaudeix d’un públic fidel, uns intèrprets
(grups o solistes) en constant renovació i també d’un suport institucional
i dels mitjans de comunicació. Encara i això, pateix alguns dels problemes generals de la música, com el descens acusat en la venda de discos a causa dels nous formats de difusió musical o la competència de la
música anglosaxona.
■ Carles Sabater, membre del
grup Sau.

Els temes
— L’amor. Com en qualsevol altre idioma, l’amor és potser el tema més
comú en la cançó catalana. La varietat en el tractament de l’amor és tan
àmplia com la llista dels seus intèrprets. N’esmentarem només alguns
exemples de diverses èpoques: l’amor de parella com a força i símbol
de totes les altres lluites de la vida (Cançó d’amor, de Lluís Llach, o
Paraules d’amor, de Joan Manel Serrat), la necessitat vital d’estimar i de
ser estimat (Dóna’m sa mà, de Maria del Mar Bonet, o Boig per tu, de
Sau), la promesa i l’esperança d’un amor feliç i durador (Si et quedes
amb mi, de Sopa de Cabra o Per poder dir un altre any, de Whiskyn’s).
— Els temes sociopolítics. Si alguna cosa caracteritza la cançó catalana
respecte de les cançons en altres llengües europees és la insistència en
els temes socials, polítics i, sobretot, patriòtics. Això s’explica per les
especials circumstàncies en què va néixer la cançó, en ple franquisme:
manca de llibertats de tota mena i repressió contra la cultura catalana.
En aquest context, la cançó, sobretot en les dècades dels seixanta i
setanta, es va convertir en una eina de denúncia de les injustícies i en
un catalitzador de les aspiracions col·lectives de democràcia i autogovern. Pel que fa a aquesta primera època, podem esmentar una cançó
de Lluís Llach, L’estaca, que, amb la seva lletra metafòrica i la seva fàcil
melodia, es va convertir en un himne que tant servia per a denunciar la
situació existent com per a mostrar el convenciment que junts es podia
vèncer la dictadura. Pràcticament tots els cantautors pertanyents a
l’època de la Nova Cançó tenen temes amb un fort contingut polític,
alguns dels quals van esdevenir també veritables himnes col·lectius: Jo
vinc d’un silenci, de Raimon, Què volen aquesta gent, de Maria del Mar
Bonet, De manars i garrotades, d’Ovidi Montllor…

LA NOVA CANÇÓ
Moviment articulat entorn de la
reivindicació de la llengua catalana i de l’ètica democràtica que
va sorgir als Països Catalans en
la segona meitat de la dècada
1951-1960. El grup inicial estava
format per Jaume Armengol,
Lluís Serrahima i Miquel Porter.
Més endavant aparegué Els Setze
Jutges, entre els quals hi havia
Josep M. Espinàs i Francesc Pi de
la Serra. El 1962 s’editaren els
primers discos i la nòmina de
cantants s’anà ampliant amb
Raimon, Guillermina Motta, Maria del Mar Bonet, Lluís Llach i
Joan Manuel Serrat.

Amb la recuperació de la democràcia, el tema més pròpiament polític va deixant pas a altres preocupacions socials, com ara les diferències socioeconòmiques, la preocupació mediambiental o la discriminació de la dona.
D’aquesta manera, tot i que la reivindicació (sobretot en el tema lingüístic) ha
continuat viva en alguns grups, com ara Obrint Pas (Els crits de la terra), a partir dels anys vuitanta el ventall de temes socials s’eixampla i es diversifica.
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Activitats

1 Quines són les grans tendències en què es divideix el teatre modernista? Explica’n les característiques i les obres més representatives.

2 Explica quin és el tema central d’Aigües encantades de Joan Puig i Ferreter i quina relació hi trobes amb el Modernisme.

3 Quin és el conflicte que sempre es planteja a l’obra de Santiago Rusiñol?

4 Relaciona aquests tres grans corrents teatrals,
que es van donar des dels anys vint fins als anys
quaranta, amb les obres que els representen.
Corrents treatrals

— Què simbolitzen els rams de flors que s’esmenten en el fragment? Representen el
mateix per a tots els personatges?
— Quin tipus de rima presenta la composició?
— Explica el significat dels mots subratllats.
— Cerca tres exemples de mots o expressions que
et permetin associar el text amb la parla popular de la gent. Proposa per a cadascun d’ells un
equivalent en una varietat més formal.

6 Explica les diferents orientacions estètiques del

a. El teatre burgès
b. El teatre de crítica social
c. El teatre de tradició romàntica

teatre més renovador del període de postguerra.

7 Esmenta el nom de quatre dels grups teatrals

a. Allò que tal vegada s’esdevingué, de Joan Oliver

que varen renovar el teatre contemporani amb
un nou concepte teatral. En què consisteix
aquesta renovació?

b. El cafè de la Marina, de Josep Maria de Sagarra

8 Enumera els elements surrealistes que Joan

Obres i autors

c. Civilitzats, tanmateix, de Carles Soldevila

5 Llegeix el text següent i respon a les preguntes
que el segueixen.

Brossa introdueix en el seu teatre.

9 Escriu un text teatral breu imitant la forma i els
temes d’alguns dels autors i corrents que has
estudiat.

ANTÒNIA: Escolti: això és la Rambla de les Flors.
I és de tothom, de les persones tristes
i les alegres, del torrat i del cru,
i la Rambla també és de les floristes,
i és més del nostre cor que de ningú.
I no som ni donotes ni dimonis,
ni el que vostè s’empesca amb els seus crits,
ni plantem d’esgarriamatrimonis
ni ens dediquem a engalipar els marits.
Sinó que aquí aguantem tot el sant dia
i amb les flors que ofereix la nostra mà,
hi portem el perfum i l’alegria,
i ens hi guanyem honestament el pa.
Si els borinots ens xiulen a l’esquena,
i els desvagats hi gasten el matí,
senyora, cregui que tenim prou pena...
i si els fem bona cara, és perquè sí,
és perquè hi ha molts rams a dins del cossi,
i hem de somriure al murri i al taujà,
i una cosa, senyora, és el negoci
i una altra el que vostè ve a suposar.
I a l’hora prima de plegar i de jeure,
recollim més tristeses que diners,
no fem mal a ningú, s’ho pot ben creure,
nosaltres som floristes i res més...
Josep Maria de Sagarra,
La Rambla de les floristes
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— A quin vessant del teatre de l’autor pertany
l’obra? Quins elements t’ho indiquen?
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10 Fes un esquema que descrigui les etapes històriques del cinema català.

11 Tria algun dels directors catalans de cinema
esmentats a les pàgines 279-280 i busca informació sobre la seva trajectòria; escriu-la després
en un text de 100 paraules.

12 Explica les èpoques per les quals ha passat la
cançó catalana des dels anys seixanta.

13 Quins són el temes que han estat constants en la
cançó catalana? Posa’n un exemple per a cadascun.

14 Llegeix aquest fragment de la cançó L’estaca de
Lluís Llach i comenta’l.
L’avi Siset em parlava de bon matí al portal
mentre el sol esperàvem i els carros vèiem passar.
Siset, que no veus l’estaca on estem tots lligats?
Si no podem desfer-nos-en mai no podrem caminar!
Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar.
Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu ser ja.
Si jo l’estiro fort per aquí i tu l’estires fort per allà,
segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar.

AVALUACIÓ
Llegeix el text següent i respon les preguntes que el segueixen.

[...]
LUPA: Però ells també s’ho jugaran tot. No ho oblidem! Tenen diners, tenen armes...
NEL: Però nosaltres tenim el que ells no tenen: homes. Homes! (Eixampla el pit, es redreça i
mira enlaire com un il·luminat) I encara una altra cosa que a ells també els manca: una doctrina, una religió a defensar, una IDEA!
LUPA: (acaronant-lo com un infant): Pobre Nel! Ets un petit apòstol! Una preciositat d’apòstol!
NEL: (tendre): Lupa! Ja saps com t’estimo. T’estimo follament, oi? Només la meva fam i la
meva set de justícia són més fortes que el meu amor per tu!
LUPA (superior): Oh! No sóc gelosa...
NEL: Has de saber que al soterrani del Sindicat...
LUPA: (fa callar NEL en veure venir SAMSÓ de la cuina. Porta un got de vi a la mà): Calla!
SAMSÓ: El vi, no el beveu gaire bo, que diguéssim. A mi em puja al cap de seguida, però amb
aquest xarop no hi ha perill.
LUPA: Encara gràcies!
NEL: Té raó. Fa dies que ho vaig notar. On el compres, ara?
LUPA: Això és de la meva incumbència. No t’hi fiquis.
SAMSÓ: (s’ha acabat la llesca, es llepa els llavis i d’un cop esgota el vas de vi): De totes
maneres n’he begut de molt pitjor...
LUPA: Quin desvergonyiment, aquest home! (Mira el rellotge.) Dos quarts de vuit. Encara tinc
temps de planxar.
NEL: T’atrafegues massa.
SAMSÓ: Trobo que sí.
LUPA (a NEL): És clar! No em xalo com tu. Avui, festa! (Prepara una petita post de planxar,
connecta la planxa, agafa roba d’un cove i es disposa a començar la feina.) I la teva gimnàstica?
NEL: Ara hi vaig. Després em dutxaré i m’afaitaré.
SAMSÓ: Gimnàstica, en aquestes hores?
NEL: El metge m’ho ha recomanat. Són uns quants minuts cada dia.
SAMSÓ (mofaire): I us prova?
NEL: Fa poc temps que ho practico. Encara no m’hi puc conèixer. Ho voleu veure? Ho faig al
terrat, en calçotets.
LUPA: Apa! Aneu-vos-en i deixeu-me treballar.
SAMSÓ: Em sufocaria. I si us veiés nuet amb els vostres vímets (pels braços i les cames) us
perdria el respecte...
NEL: Doncs mireu: mentrestant afaiteu-vos. Sembleu l’home de les cavernes. (Desapareix per
la porta de l’escala.)
Joan Oliver, La fam

1 Explica concisament el significat d’aquest fragment extret del text.

«NEL: Però nosaltres tenim el que ells no tenen: homes. Homes! (Eixampla el pit, es redreça
i mira enlaire com un il·luminat) I encara una altra cosa que a ells també els manca: una doctrina, una religió a defensar, una IDEA!»
2 Explica les diferents etapes de la dramatúrgia de Joan Oliver. En quina d’aquestes etapes se situa

La fam? Justifica la teva resposta.
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